
 
ZÁPIS 5. SETKÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 
 

Datum konání: středa 24. března 2021, 14:30 – 15:30 hod.  

Místo konání:   On-line 

Účastníci jednání:  PrtScr 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupina pro 
předškolní vzdělávání 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů PS 

2. Náměty na vzdělávání učitelů MŠ - potřeby škol – výstupy z dotazníkového šetření 

3. Distanční výuka v MŠ – sdílení zkušeností 

4. Diskuse 

 

Ad 1. – 4.   

 

● RT MAP rozeslal MŠ dotazník ohledně návrhů vzdělávacích akcí, které vypracovala 

garantka PS, na jeho základě byla vybrána tři nejčastěji požadovaná témata a předána 

garantce k oslovení lektorů (komunikační dovednosti, diagnostika specifických poruch 

chování dětí v MŠ, didaktika tělesné výchovy), realizace např. v přípravném týdnu 

nebo podzim 2021 

● Garantka vypracovala a rozeslala přes RT info ohledně legislativy upravující distanční 

výuku v MŠ 

● Návrh na natáčení výukových videí se zatím nesetkal s odezvou, nicméně v době 

distanční výuky paní učitelky natáčely videa pro potřebu svých žáků, je možné oživit, 

garantka nabídla metodickou podporu 

● Tipy na partnerské školy byly předány, zatím nevyužity 

● Sdílená spec. pedagožka, kterou zajistil MAP, je v jednání se dvěma MŠ, návštěvy jsou 

odloženy na dobu po otevření MŠ. 

● Sdílený „hodinový školník“ je využíván ke spokojenosti školek. 

● Kapacita školek je stále nastavena na maximum 28 dětí, ke změně zatím není 

politická vůle z důvodu převisu zájmu o školky. 

● odklady školní docházky v souvislosti s covidem - rodiče by měli využívat přípravné 

třídy, aby školky nebyly přetěžovány a byla místa pro další děti.  



 
● Možnost prázdninových kempů pro předškoláky s OMJ se zapojením studentů, bude 

tématem i na poradě ředitelek MŠ 

● Sdílení zkušeností z distanční výuky v MŠ – pozitivní zpětné vazby od rodičů za 

nepřetěžování, distanční výuka 1 x týdně 30 min. odpoledne, nahrávání 

streamovaných akcí, vzájemné on-line náslechy, vzkazy dětem a učitelům na plotech 

školek, inspirace na webech školek (Výšiny, KMŠ apod.) 

● Učitelky jsou přetíženy webináři. 

● Problematika očkování proti Covid-19 u učitelů, kteří již nemoc prodělali - bude 

řešeno s paní radní. 

 

Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Předběžné dojednání seminářů/workshopů s 

lektory 

Garantka PS 

Nastavení prázdninových campů pro děti s 

OMJ při přechodu z MŠ na ZŠ 

RT MAP dle dohody s PS 

Obnovit oslovení zájemců o možnosti 

natočení videí 

RT MAP ve spolupráci s vedením MŠ 

Očkování proti Covid-19 RT MAP ve spolupráci s paní radní 

Další setkání 19. 5. 2021, 14:00  

 


